Kirke-nyt
Februar 2022 — Sdr. Stenderup Kirke
Husk
Tirsdagsklub den 8. februar kl. 14.30:
Præst for brødremenigheden, Jørgen
Bøytler, fortæller om Brødremenighedens og Christiansfelds spændende
historie.
Mødet finder sted i konfirmandstuen ved
præstegården, Stenholtgade 2, 6092.
Der lægges 25 kr. for kaffe med brød.

Vintersang
»Spurven sidder stum bag
kvist«, »Sneflokke kommer vrimlende», »Det er
hvidt herude«, »Her vil
ties, her vil bies«, »I sne
står urt og busk i skjul«.
Vores danske sangskat er
fuld af vidunderlige sange om sne og vinter. Hør lidt om
sangene og vær med til at synge dem, når vi — torsdag den
10. februar kl. 19.00 — holder »Vintersang« i kirken. Vi
synger med hvert sit næb, men sammen! Vi skal også høre
en dejlig vintersang sunget som solo samt nyde synet af
vores smukke kirkerum denne vinteraften.
Alle er hjerteligt velkomne!

Fastelavn med Tante Andante
Fastelavn er mit navn… Kom med
Fastelavnssøndag, den 27. februar kl.
10.30, når Tante Andante og en af hendes venner besøger Sdr. Stenderup
Kirke med en musisk familiegudstjeneste
fuld af sjov og ballade. Vi skal bl.a. opleve
fortællingen om den blinde mand, som
møder Jesus.
Bonus-info: Tante Andante er Halfdan Rasmussens digt — men også en dame som
kommer fra Lemvig, hvor hun har sit sjove
og hyggelige Tante Andante
Hus der er et musisk legehus
under KFUM og KFUK. Her
kan man komme og lege,
synge, spille musik og lave

sjove kreative aktiviteter både ude og inde. Tante Andante
og hendes venner kommer også ud af huset og besøger
børnehaver, vuggestuer, kirker, skoler og foreninger med
koncerter, sang, leg og fortælling.
Kom gerne udklædt til fastelavnsgudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning på gårdspladsen i
præstegården og fastelavnsboller i konfirmandstuen eller i
det fri, alt efter, hvordan corona-situationen ser ud (se
vores hjemme- og Facebookside).
Vi glæder os til at se jer!

Næste måned:

Sæt

i kalenderen

Tirsdagsklub om »Det gamle Mejeri«
Tirsdag den 1. marts kl. 14.30
får Tirsdagsklubben besøg af
Leif Lillesøe.
Leif er tidligere folkeskolelærer.
Han har skrevet en bog om de
40 år, hans far var mejeribestyrer i Sdr. Stenderup. Eftermiddagen vil derfor handle om,
hvordan de sidste 40 år af mejeriets historie formede sig, og
hvordan og hvorfor det blev
lukket.

Leif Lillesøe

Leif og hans kone Annie boede i Sdr. Stenderup indtil år
2021, hvor de flyttede til Aabenraa for at være tættere på
deres børn og børnebørn.
Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved Sdr.
Stenderup præstegård, Stenholtgade 2, 6092.
Der lægges 25 kr. for kaffe med brød.
Alle er hjerteligt velkomne!

Nøj — det´ for børn: Familiesang og fælles spisning

Onsdag den 9. marts kl. 17.30 er der igen Familiesang. Kom
og vær med til en hyggelig halv times sang, dans og bevægelse for hele familien i Sdr. Stenderup Kirke.

Bagefter er der fællesspisning i konfirmandstuen. Der er
ingen tilmelding. Det er gratis at spise med, men
vil du give lidt for maden, kan du støtte de to børn
i Afrika, som vi som kirke er sponsor for.
Alle er hjerteligt velkomne!

Kirkekalender for februar og primo/medio marts
Februar:

Folkekirkens Nødhjælp
100-års jubilæums-indsamling
Søndag den 13. marts 2022
holder vi sogneindsamling i Sdr.
Stenderup Sogn. Også i år bliver
indsamlingen digital. Dels for at
mindske risikoen for smittespredning dels fordi færre og
færre har kontanter på sig.
Netop i 2022 er det 100 år siden,
at Folkekirkens Nødhjælp blev stiftet for at række håb og
handling ud til verdens fattigste. Klimaforandringer har
sammen med Corona desværre gjort organisationens
arbejde endnu mere livsnødvendigt.
Du kan støtte den store jubilæums-indsamling i ugen op til
og efter den 13. marts på en af 3 flg. måder:
• MobilePay: 114400 — skriv enten »Sdr. Stenderup Kirke«
		 eller »7943« i beskedfeltet, så registreres dit bidrag på
		 Sdr. Stenderup Sogns indsamlede beløb.
• Sms til 1911:
• SMS »TRÆ« og støt med 75 kr.
• SMS »VAND« og støt med 150 kr.
• SMS »MAD« og støt med 300 kr.
• Bankoverførsel: Reg: 4183, kontonummer: 7002300
Vi håber, du har lyst til at støtte det gode formål. Din støtte
gør virkelig en forskel.
Du kan evt. læse mere på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside www.noedhjaelp.dk
Med venlig hilsen Sdr. Stenderup Sogns Menighedsråd

Tirsdag den 1. februar:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 6. februar:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 8. februar:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 10. februar:
Vintersang i kirken kl. 19.00
Søndag den 13. februar:
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 15. februar:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Søndag den 20. februar:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 22. februar:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 23. februar:
Strikke/hækleklub i konfirmandstuen kl. 9.30
— alle er hjerteligt velkomne!
Torsdag den 24. februar:
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
kl. 18.30
Søndag den 27. februar:
Fastelavnsgudstjeneste med Tante Andante
kl. 10.30 + tøndeslagning og fastelavnsboller
Marts:
Tirsdag den 1. marts:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 2. marts:
Læseklub i konfirmandstuen kl.19.00
— alle er hjerteligt velkomne!
Søndag den 6. marts:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 8. marts:
Tirsdagssang kl. 14.30
Onsdag den 9. marts:
Familie-sang og spisning kl. 17.30
Søndag den 13. marts:
Gudstjeneste kl. 9.00
+ indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
For kontaktoplysninger på præst, menighedsråd, kirkeværge, og ansatte samt information
om gudstjenester og arrangementer se kirkens
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook.

